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CARTA AO PROFESSOR 
 
 
Prezado professor, 

 

A realidade atual é que a grande maioria das escolas não possui espaço 

destinado às aulas experimentais. Isso contribui para que as aulas de física sejam 

mais matematizadas e, em consequência, menos estimulante para muitos 

estudantes dos ensinos fundamental e médio. 

No sentido de colaborar para uma melhoria no ensino de física, deixamos a 

sua disposição um kit composto por um resumo teórico, uma listagem de materiais 

de baixo custo (que podem ser encontrados facilmente em todas as cidades) e 

sugestões de procedimentos para a aplicação do produto. Este kit é o produto 

educacional que foi desenvolvido no Curso de Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física, no Polo 15 - Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal 

Fluminense - em Volta Redonda, com o objetivo de atuar como organizador prévio 

para o ensino dos conceitos básicos da óptica geométrica, através de pequenos 

experimentos que podem ser reproduzidos na própria sala de aula, sem a 

necessidade de um espaço específico como, por exemplo, um laboratório. 

A sequência experimental proposta foi aplicada visando despertar o interesse 

do aluno para as aulas de física e, nesse contexto, foi realizada antes de serem 

ministrados os conteúdos teóricos de cada um dos tópicos que fazem parte da óptica 

geométrica. A disposição organizacional da sequência pode ser alterada e 

reorganizada para atender as suas necessidades específicas pois o principal 

objetivo é ter um aluno vibrante, motivado, curioso e sem receios de aprender o que 

a disciplina de física lhe oferece.  

Assim sendo, desejamos que esse produto possa ser capaz de produzir aulas 

de física mais estimulantes e atuar como agente motivador de uma aprendizagem 

menos mecanizada e mais significativa. 

Um bom trabalho e sucesso nessa empreitada! 

                                          
                                         José Silva dos Santos 

                                                    Douglas S. R. Ferreira                                            
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Óptica Geométrica 

 

Por que estudar? 

 

A visão é um dos sentidos mais importantes do ser humano pois é através 

dela que interagimos de forma mais rápida e eficiente com o mundo que nos cerca. 

Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que haja luz, proveniente de uma 

fonte ou refletida pelos objetos, e que ela seja capaz de sensibilizar os nossos olhos. 

Assim, a compreensão da óptica se faz necessária por se tratar da parte da 

física que estuda a luz, sua natureza, sua propagação e os fenômenos produzidos 

da sua interação com a matéria. Além disso, vários dispositivos usados no nosso 

cotidiano têm o seu funcionamento alicerçado nas leis da reflexão e da refração da 

luz. 

 

I – Fontes de Luz 

 As fontes de luz que nos fazem enxergar são classificadas como: 

a) Primárias – quando emitem a própria luz como, por exemplo, o Sol. 

b) Secundárias – quando refletem a luz proveniente de outra fonte. Neste caso, 

podemos citar como exemplo a Lua e todos os demais corpos que 

enxergamos por reflexão. 

 

II - Raios e Feixes de Luz 

 Os fenômenos que ocorrem na natureza são estudados, na sua grande 

maioria, através de modelos criados pela física. Desse modo, dentre os modelos 

existentes para o estudo da luz, adotaremos o modelo dos raios de luz que 

representará geometricamente a direção e o sentido da propagação da luz. O 

conjunto de raios de luz é denominado feixe de luz. 
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III - Princípios da propagação da luz 

 

1 – Princípio da propagação retilínea da luz 

Nos meios homogêneos, transparentes e isotrópicos a luz se propaga em 

linha reta, conforme ilustrado pela figura 1 abaixo. 

 

Figura 1 - Modelo geométrico dos raios (à esquerda) – feito pelo autor 

Foto obtida durante o experimento (à direita) 

Esse princípio explica de forma satisfatória a formação de sombras e 

penumbras e a ocorrência dos eclipses.  

 

2 – Princípio da independência dos raios 

 Quando raios de luz se encontram, não ocorre mudança em suas direções de 

propagação e cada raio segue a sua trajetória original. A figura 2 a seguir ilustra esse 

princípio. 

 

Figura 2 -  Modelo geométrico dos raios elaborado pelo autor 

 

3 – Princípio da reversibilidade dos raios 

Esse princípio diz que a trajetória dos raios de luz independe do sentido de 

propagação. Assim, se o sentido for invertido, a trajetória seguida pelos raios de luz 

será a mesma de antes, conforme mostra a figura 3. 
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Figura 3 - Modelo geométrico dos raios elaborado pelo autor 

Em nosso cotidiano, esse princípio encontra sua aplicação no uso dos 

espelhos retrovisores nos carros e motos. 

 

III - Reflexão da luz 

A reflexão ocorre quando a luz incide sobre a superfície de separação entre 

dois meios diferentes e volta a se propagar nesse mesmo meio de origem da 

incidência. Assim, pode-se dizer que a reflexão é um dos fenômenos mais comuns 

envolvendo a propagação da luz e pode acontecer de duas formas distintas:  

 

a) reflexão regular -  ocorre quando a superfície for muito lisa fazendo com que os 

raios que incidem paralelamente sejam refletidos paralelamente (figura 4).  

 

 

                            

 

Figura 4 - Reflexão regular – modelo geométrico feito pelo autor 

  

b) reflexão difusa – ocorre quando a superfície for irregular e, neste caso, os raios 

que incidem de forma paralela são refletidos em todas as direções (figura 5).  

 

 

Figura 5 - Reflexão difusa – modelo geométrico feito pelo autor 
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É importante salientar que a visão humana ocorre por reflexão difusa pois a 

grande maioria dos objetos reflete a luz de uma maneira difusa e  isso nos permite 

vê-los de qualquer posição que estivermos em relação a eles. 

 

IV - Leis da Reflexão 

 O fenômeno da reflexão é descrito por duas leis que foram escritas a partir 

das observações oriundas de inúmeros experimentos. 

 

1ª Lei da reflexão 

 O raio de incidência (RI), a reta normal (N) e o raio refletido (RR) pertencem 

ao mesmo plano. Essa lei pode ser observada na figura 6 onde, no experimento, a 

luz do laser é direcionada para o espelho (RI) a partir da taça drink de cor laranja, 

reflete-se nele e retorna até a taça drink verde (RR). 

                                

Figura 6 - Modelo geométrico elaborado pelo autor (à esquerda) 

Fotografia obtida no experimento (à direita) 

 

2ª Lei da reflexão 

 O ângulo de incidência (α) é igual ao ângulo de reflexão (β), conforme 

ilustrado pela figura 7. 

 

Figura 7 - Modelo geométrico elaborado pelo autor 
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V - Espelhos Planos 

 De uma maneira bem simples podemos dizer que espelhos planos são 

superfícies planas, polidas e com alto poder de reflexão (figura 8). 

 

 

Figura 8 – Foto do  arquivo pessoal do autor 

 

 Quando as pessoas da Antiguidade viam suas imagens refletidas em lagos, 

atribuiam o fato à obra divina. Com o passar do tempo, o ser humano começou a 

polir superfícies metálicas, verificando que refletiam imagens. Assim foram criados 

os espelhos dos antigos egípicios, em cerca de 3000 a.C., que contudo formavam 

imagens de baixa qualidade. Apenas no século XIV d.C. surgiram espelhos 

semelhantes aos que são utilizados hoje. Esses espelhos eram criados depositando-

se sobre uma superfície de vidro uma fina camada de estanho, que, por ser metal, 

apresenta alto grau de reflexão. Atualmente, essa camada metálica pode ser de 

prata, cromo ou alumínio, e é recoberta por uma espécie de verniz que a protege de 

arranhões (VÁLIO,  A. B. M. et al, 2009). 

 

1 - Imagem Real e Imagem Virtual 

 A denominação real ou virtual para uma imagem depende da maneira como 

ela é formada, geometricamente, pelos raios refletidos. Se a formação da imagem 

acontece pelo encontro direto dos próprios raios refletidos, ela é chamada de 

imagem real. Porém, se a formação da imagem ocorre pelo processo do 

prolongamento dos raios refletidos,então, ela é chamada de imagem virtual.   
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2 - Imagens nos Espelhos Planos 

 Para um objeto real colocado à sua frente, um espelho plano fornece uma 

imagem virtual, conforme mostra a figura 9. 

 

 

Figura 9 - Arquivo pessoal do autor 

 

 De modo simplificado podemos representar os espelhos planos e a formação 

das suas imagens através de modelos como o mostrado pela figura 10. 

 

                       

Figura 10 -  Modelo geométrico elaborado pelo autor 

 

Características da imagem 

• O objeto e a imagem estão em posição simétrica em relação ao espelho 

ou seja, estão a uma mesma distância do espelho. 

• A imagem gerada tem o mesmo tamanho do objeto. 

• A imagem é virtual, pois é formada pelo prolongamento dos raios 

refletidos. 

• A imagem é idêntica ao objeto na forma, porém é lateralmente invertida. 

Neste caso, o objeto e a imagem são chamados de figuras enantiomorfas. 



9 

 

3 - Campo visual 

 O campo visual é a região que pode ser vista por meio dos espelhos. Essa 

região depende da posição do observador e do tamanho do espelho. Podemos 

representá-la, geometricamente, fazendo com que os raios partam da imagem do 

observador e atinjam os limites do espelho, conforme mostrado na figura 11. Essa é 

a região onde os objetos nela colocados são vistos pelo observador. 

 

 

Figura 11 – Modelo geométrico feito pelo autor 

 

 Uma das aplicações práticas desse conceito é o uso do retrovisor nos 

automóveis, que deve ser ajustado para que cada motorista, no momento em que 

dirige, possa ter a melhor visão possível dos veículos que estão vindo atrás. 

 

4 - Associação de espelhos planos 

 Associação de espelhos planos permite gerar um número variável de imagens 

de um único objeto colocado entre os espelhos. O número de imagens está 

relacionado com o ângulo formado entre os espelhos, conforme ilustra a figura 12.  

 

        

Figura 12 – Foto do arquivo pessoal do autor 
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 A determinação do número de imagens formadas (N) pode ser obtida pela 

relação: N = ( 360º / α ) – 1 onde “α” é o ângulo (em graus) entre os espelhos. Essa 

expressão é válida: 

• para qualquer posição do objeto se a relação (360º/α) for um número par; 

• para o objeto colocado na bissetriz do ângulo entre os espelhos se a 

relação (360º/α) for um número ímpar. 

Observe que, à medida em que o ângulo aumenta, o número de imagens 

diminui e vice-versa. Uma situação curiosa é aquela na qual os espelhos são 

dispostos paralelamente um ao outro (α = 180º) tornando inválida a expressão acima 

pois, neste caso, a imagem de um espelho se transformará em objeto para o outro 

espelho, formando-se infinitas imagens.   

 

5 - Translação de espelhos planos 

 A translação de um espelho plano ocorre quando o espelho é deslocado de 

uma posição inicial (S1) para uma posição final (S2). A consequência disso é que se 

o espelho for deslocado de uma distância (d) em relação ao objeto, a imagem 

gerada por ele sofrerá um deslocamento que corresponderá ao dobro dessa 

distância (2d), conforme mostra a figura13. 

 

  

Figura 13 – Translação de espelhos planos -  feita pelo autor 
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Isso decorre das situações mostradas na figura 14. 

 

 

Figura 14 – Translação de espelhos planos -  feita pelo autor 

 

Assim, devido à simetria de posição entre o objeto e a sua imagem na situação final, 

temos: 

 

x + d = x – d + Dim 

x + d – x + d = Dim 

Dim = 2d 

 

6 - Rotação de espelhos planos 

 Considere um espelho plano que possa girar em torno de um ponto fixo “C”. 

Se o espelho sofrer uma rotação de um ângulo “α” a imagem sofrerá uma rotação de 

um ângulo “β” que corresponderá ao dobro do ângulo “α”, conforme mostra a figura 

15. 
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Figura 15 – Rotação de espelhos planos -  feita pelo autor 

 

 Uma aplicação prática desse conceito encontra-se nos espelhos retrovisores 

internos (planos) dos carros que, quando ajustados pelos motoristas, giram e 

alteram o campo visual. Como consequência dessa rotação,  a posição da imagem 

vista por ele também sofre uma alteração.  

 

VI – Refração da luz 

 É o fenômeno que consiste na passagem da luz de um meio para outro de 

característica óptica diferente (dióptro) conforme mostra a figura 16. Nessa 

passagem ocorre, necessariamente, uma mudança na velocidade da luz. 

 

                

Figura 16 - Modelo geométrico feito pelo autor (à esquerda) 

Foto obtida no experimento (à direita) 

 

Observação: Devemos frizar que a refração nunca ocorre sozinha pois alguma 

parcela da luz incidente na fronteira de um dióptro sempre sofre reflexão. 
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1 – Índice de refração absoluto 

 É uma grandeza adimensional (n)  que caracteriza o meio no qual a luz está 

se propagando e é definido pela razão entre a velocidade da luz no vácuo (c) e a 

velocidade da luz no meio considerado(v). Logo:                       

                                                        

  n = c / v 

  

O conceito de refringência está relacionado com o índice de refração (n) do 

meio. Assim, diz-se que um meio é mais refringente que outro quando o seu índice 

de refração é maior que o do outro.  

 

Observações:  

• O índice de refração depende da densidade do meio material. Neste caso, 

para um mesmo meio, quanto maior a densidade, maior será o índice de 

refração. 

•  A pressão e a temperatura influem no índice de refração dos meios 

materiais, pois alteram a sua densidade. 

• Para uma luz policromática (luz branca) incidindo no mesmo meio, o índice 

de refração aumenta com o aumento da frequência. Assim, para um 

mesmo vidro, o índice de refração da cor vermelha é menor do que o 

índice de refração da cor violeta. 

• A máxima velocidade de propagação da luz ocorre no vácuo, cujo valor, 

em módulo, é de aproximadamente 300.000.000 m/s. Logo, o vácuo é o 

meio de menor índice de refração possível (n = 1).  

 

2 – Índice de refração relativo   

  Considerando dois meios diferentes e transparentes de índices de refração n1 

e n2 para uma determinada luz monocromática, o índice de refração relativo do meio 

2 em relação ao meio 1 será definido por: 

 

                                                       n2,1 = n2 / n1 
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VII – Leis da refração 

 

1ª Lei da refração 

 O raio incidente (RI), o raio refratado (RR) e a reta normal (N) pertencem ao 

mesmo plano, conforme mostra a figura 17. 

 

Figura 17 -  Modelo geométrico feito pelo autor 

 

2ª Lei da refração (Lei de Snell) 

 A razão entre o seno do ângulo de incidência (θ1) e o seno do ângulo de 

refração (θ2) é constante para cada luz monocromática e para cada dióptro. 

Essa lei , cuja veracidade foi descoberta experimentalmente por Snell, é 

expressa matematicamente pela relação:  

 

(sen θ1) / (sen θ2) = v1 / v2 

 

A figura 18, abaixo, mostra os ângulos de incidência e refração bem como as 

velocidades em cada um dos meios. 

 

 

Figura 18 -  Modelo geométrico feito pelo autor 

 

 Uma das formas mais conhecidas da expressão da Lei de Snell é a que 

relaciona os senos dos ângulos de incidência e refração com os índices de refração 
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dos meios, pois a velocidade de propagação da luz em um meio depende do seu 

índice de refração. Então, matematicamente, podemos escrever: 

 

     sen θ1 n1 = sen θ2 n2 

 

VIII – Ângulo Limite (L) 

 É o ângulo para o qual deixa de existir o fenômeno da refração da luz. Para 

que isso ocorra é necessário que o meio de origem da luz incidente na superfície de 

separação do dióptro seja o meio mais refringente, fazendo com que o raio de luz, 

após a incidência, se propague de forma rasante a essa superfície (figura 19). 

 

Figura 19 – Modelo geométrico feito pelo autor 

 

 De forma bem simples, o cálculo do ângulo limite (L) é feito a partir da Lei de 

Snell, considerando-se um ângulo de refração igual a 90º ( emergência rasante ). 

Assim, para n2 > n1 , vem: 

sen θ1 n1 = sen θ2 n2   

sen 90º n1 = sen L n2 

sen L = n1 / n2 

ou 

sen L = nmenor / nmaior 

 

IX – Reflexão total 

 Esse fenômeno acontece quando a luz, proveniente do meio mais refringente, 

atinge a superfície de separação do diópitro com ângulo de incidência maior que o 

ângulo limite (θincidente > L). Como, nesse caso, não há  refração, toda a luz incidente 

passa a ser refletida, conforme mostra a figura 20. 
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Figura 20 – Reflexão total - Foto obtida no experimento 

 

 O conceito de reflexão total permitiu o desenvolvimento de uma das 

tecnologias mais usada pela sociedade atual: as fibras ópticas. O uso em grande 

escala das fibras ópticas causaram uma revolução nas telecomunicações e avanços 

consideráveis na medicina, com o desenvolvimento de dispositivos que permitem a 

visão interna do corpo humano. 
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SEQUÊNCIA EXPERIMENTAL   

 

CONJUNTO 1 -   REFLEXÃO DA LUZ    

 

Materiais Necessários  

 

Esses materiais foram adquiridos, sem dificuldades, em lojas do comércio de 

Angra dos Reis, conforme discriminado abaixo: 

 

                       

         Laser Pointer – R$ 49,00                          Pregador de roupas -  R$ 2,40 (dúzia) 

                        

       Taça drink – acrílico R$ 0,25                  Espelho (3 mm) 20 cm x 15 cm - R$ 7,00 

                        

Vidro incolor (3 mm)  20 cm x 15 cm                         Conjunto régua e transferidor  

                       R$ 3,50                                                                 R$ 2,35 

                       

            Lanterna LED - R$ 3,00                        Papel milimetrado (impresso) - R$ 0,10  
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ROTEIROS 

 Os roteiros usados nessa sequência didática deverão ser reproduzidos e 

distribuídos para  os  alunos (anexo - I), que  farão  a  montagem e  a  execução do 

experimento sob a orientação do professor. Sugerimos, também, que as atividades 

sejam fotografadas usando-se a câmera do celular dos alunos, caso isso seja 

permitido pela escola. As fotografias obtidas possibilitarão uma análise futura do 

fenômeno observado, em caso de dúvidas do aluno. 

 

ATIVIDADE - I 

 

REFLEXÃO DA LUZ  

Objetivos: - Mostrar o fenômeno da reflexão da luz 

                 - Observar os princípios regem a propagação da luz 

                 - Observar as leis estabelecidas para a reflexão da luz                

Materiais:  

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Transferidor 

• Fonte de luz ( laser ) 

• Taça drink acrílica 

• Pregador de roupas 

Procedimentos: 

1 - Prenda o espelho com o pregador (vide figura) e coloque-o sobre o papel   

milimetrado. Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde você 

posicionou o espelho.   
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2 -  Marque os pontos RI, N e RR, separados pela mesma distância “d”. A 

seguir, faça uma linha tracejada do ponto N até a linha que marca a posição 

do espelho, conforme mostra a figura abaixo: 

 

 

3 -  Coloque as taças drinks nos pontos marcados (RI) e (RR) 

4 -  Direcione a luz do laser do ponto “RI” até o ponto de intersecção da linha 

“N” com o espelho. Observe a trajetória da luz e o ponto do seu retorno 

(reflexão). 

5 -  Faça o mesmo procedimento a partir do ponto “RR” e novamente observe a 

trajetória da luz e o seu retorno (reflexão). 

6 -  Com a representação geométrica dos raios de luz, una os pontos “RI” e 

“RR” ao ponto de intersecção da linha “N” com a linha que representa a 

posição do espelho, conforme mostrado abaixo: 
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7 - Dê nome aos ângulos formados entre “RI e N” e entre “RR e N” usando a 

representação geométrica.  Em seguida, use o transferidor e faça a medida 

desses ângulos. 

Conclusão  

De acordo com o que foi observado, responda: 

1 – Os ângulos medidos são iguais ou diferentes? Por quê? 

2 – Os raios RI (incidente), RR (refletido) e a normal (N) estão no mesmo plano ou 

em planos diferentes? 

3 – Qual foi a trajetória seguida pela luz durante o experimento?  

4 – Num primeiro momento, você direcionou a luz a partir do ponto RI e a luz 

percorreu um certo trajeto. Quando você mudou para o ponto RR houve alguma 

mudança nesse trajeto? 

 

Nota ao professor 

 Após essa atividade, cuja duração foi de duas aulas de 50 minutos cada, 

foram trabalhados os seguintes conteúdos:  

• Conceito de luz e sua natureza 

• Raios e Feixes de luz 

• Princípios da propagação da luz 

• Reflexão da luz 

• Leis da reflexão da luz 
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ATIVIDADE – II  

 Essa atividade consta de dois experimentos: formação de imagens e 

translação de espelhos planos.  

 

EXPERIMENTO 1 – Imagem nos espelhos planos 

Objetivo: Mostrar a formação de imagens nos espelhos planos e as suas       

características. 

Materiais:  

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Placa de vidro transparente 

• Taça drink acrílica 

• Pregador de roupas 

• Lanterna LED 

Procedimentos: 

1 -  Prenda o espelho com o pregador (vide figura) e coloque-o sobre o 

papel   milimetrado. Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local 

onde você posicionou o espelho.   

 

 

 

2 - Faça, no papel milimetrado, a marcação de dois ou mais pontos em 

diferentes posições e distâncias em relação ao espelho, conforme 

mostrado abaixo: 
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3 - A seguir, coloque a taça drink em cada uma das posições marcadas e 

anote as distâncias entre ela e o espelho.  

4 - Retire o espelho e coloque em seu lugar a placa de vidro transparente.  

5 - Coloque a taça drink, novamente, em cada uma das posições 

iluminando-a com a lanterna LED (vide figura). Marque o local de cada 

imagem observada. 

 

6 – Meça a distância marcada de cada posição da imagem até a placa de 

vidro e anote o resultado obtido.  

Conclusão:  

De acordo com o que foi observado, responda: 

1 – Para cada um dos pontos, as distâncias do objeto (taça drink) ao espelho e da 

respectiva imagem ao espelho foram iguais ou diferentes? 

2 – Ao aproximar ou afastar o objeto (taça drink) em relação ao espelho, houve 

alteração no tamanho da imagem? 
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3 – As imagens observadas encontravam-se antes do espelho, na superfície do 

espelho ou atrás do espelho? 

4 – As imagens formadas pelo espelho eram direitas ou invertidas em relação ao 

objeto (taça drink)? 

 

EXPERIMENTO 2 – Translação de espelhos planos 

Objetivo: Mostrar   a   relação   existente   entre   o   deslocamento  do  espelho  e   o      

               deslocamento da imagem. 

Materiais:  

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Placa de vidro transparente 

• Taça drink 

• Pregador de roupas 

• Lanterna LED 

Procedimentos: 

1 - Prenda o espelho com o pregador (vide figura)  e coloque-o sobre o 

papel milimetrado.  

 

 

 

2 - Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde você 

posicionou o espelho e marque três posições A, B e C conforme mostrado 

abaixo. 
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3 - Coloque o objeto (taça drink) em frente ao espelho e anote a distância 

entre ela e o espelho.  

4 - Sem mexer na posição do objeto (taça drink), substitua o espelho pela 

placa de vidro transparente.  

5 -  Ilumine o objeto (taça drink) com a lanterna LED e marque a posição da 

imagem observada. Em seguida, meça a distância entre essa imagem e a 

placa. 

6 - Mude o espelho para a posição “A” e anote a distância do deslocamento 

do espelho até a referida posição.  

7 - Substitua o espelho na posição “A” pela placa de vidro transparente. Em 

seguida, ilumine a taça drink e anote a distância da imagem formada até a 

placa. 

8 -  Repita os procedimentos 6 e 7 para as posições “B” e “C”. 

Conclusão:  

  De acordo com as suas anotações, existe uma relação entre o deslocamento 

do espelho e o deslocamento da imagem?  Escreva qual é essa relação.  

 

Nota ao professor 

 A atividade II deverá ser realizada em duas aulas, cada uma com 50 minutos, 

usando-se um experimento para cada uma das aulas. 

 Após essa atividade foram trabalhados os seguintes conteúdos:  

• Espelhos planos: definição, imagens e campo visual 

• Associação de espelhos planos 

• Translação de espelhos planos 

• Rotação de espelhos planos 



25 

 

CONJUNTO 2  -  REFRAÇÃO DA LUZ    

 

Materiais Necessários  

 

                   

         Laser Pointer – R$ 49,00                            Porta Pão em Acrílico - R$ 18,00 

 

 

Óleo de Soja – R$ 4,30 
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ATIVIDADE – III 

 

REFRAÇÃO DA LUZ e REFLEXÃO TOTAL 

 

Objetivos: - Mostrar o fenômeno da refração da luz em diversos tipos de incidência 

                 - Mostrar que o fenômeno da refração nunca ocorre separadamente 

                 - Mostrar o fenômeno da reflexão total 

Materiais: 

• Cuba de Acrílico (dimensões aproximadas: 25 cm x 13 cm x 14 cm) 

• Laser Verde 

• Água  

• Óleo de Soja (900 ml) 

Procedimentos: 

1 - Encha a cuba de acrílico com água até, aproximadamente, a metade do 

seu volume.  

2 - A seguir despeje, lentamente, todo o óleo de soja na cuba com água. 

Aguarde por aproximadamente 5 min até que o sistema água-óleo esteja 

estabilizado. 

3  - Incida a luz do laser em cada uma das situações mostradas na figura 

abaixo: 

 

Nota: use a câmara do celular e fotografe cada uma das situações que você 

observou. 

Conclusão  

De acordo com o que foi observado em cada situação, responda: 

1 – No item “a” houve mudança de direção da luz emitida pelo laser ao passar do ar 

para o óleo e do óleo para a água? Justifique a sua resposta. 
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2 – No item “b” houve mudança de direção da luz emitida pelo laser ao passar do ar 

para o óleo e do óleo para a água? Em qual dos meios ocorreu a maior mudança de 

direção (desvio)?   

3 – Sempre que você incidiu a luz do laser, a partir do óleo, ocorreu o fenômeno da 

refração? O que você observou de diferente? 

 

Nota ao professor 

 Após essa atividade, realizada em duas aulas seguidas de 50 minutos cada, 

foram trabalhados os seguintes conteúdos:  

• Refração da luz: definição e índice de refração 

• Leis da refração 

• Reflexão total da luz 

 

Observação:  

• caso seja conveniente sugerimos que se use as fotografias feitas pelos alunos 

na formulação de problemas visando encontrar o índice de refração de um 

dos meios. 

• é possível, também, direcionar a luz do laser a partir da água, obtendo-se os 

fenômenos da refração e reflexão.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                  



28 

 

Anexo - I 

 

ROTEIROS PARA O ALUNO 

 

REFLEXÃO DA LUZ  

 

Objetivos: - Mostrar o fenômeno da reflexão da luz 

                 - Observar os princípios regem a propagação da luz 

                 - Observar as leis estabelecidas para a reflexão da luz                

Materiais:  

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Transferidor 

• Fonte de luz (laser) 

• Taça drink acrílica 

• Pregador de roupas 

Procedimentos: 

1 - Prenda o espelho com o pregador (vide figura) e coloque-o sobre o papel   

milimetrado. Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde 

você posicionou o espelho.   

 

2 - Marque os pontos RI, N e RR, separados pela mesma distância “d”. A 

seguir, faça uma linha tracejada do ponto N até a linha que marca a 

posição do espelho, conforme mostra a figura abaixo: 
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3 - Coloque as taças drinks nos pontos marcados (RI) e (RR) 

4 - Direcione a luz do laser do ponto “RI” até o ponto de intersecção da linha 

“N” com o espelho. Observe a trajetória da luz e o ponto do seu retorno 

(reflexão). 

5 - Faça o mesmo procedimento a partir do ponto “RR” e novamente 

observe a trajetória da luz e o seu retorno (reflexão). 

6 - Com a representação geométrica dos raios de luz, una os pontos “RI” e 

“RR” ao ponto de intersecção da linha “N” com a linha que representa a 

posição do espelho, conforme mostrado abaixo: 

 

7 - Dê nome aos ângulos formados entre “RI e N” e entre “RR e N” usando a 

representação geométrica.  Em seguida, use o transferidor e faça a 

medida desses ângulos. 
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Conclusão  

 

De acordo com o que foi observado, responda: 

 

1 – Os ângulos medidos são iguais ou diferentes? Por quê? 

 

2 – Os raios RI (incidente), RR (refletido) e a normal (N) estão no mesmo plano ou 

em planos diferentes? 

 

3 – Qual foi a trajetória seguida pela luz durante o experimento?  

 

4 – Num primeiro momento, você direcionou a luz a partir do ponto RI e a luz 

percorreu um certo trajeto. Quando você mudou para o ponto RR houve alguma 

mudança nesse trajeto? 
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IMAGEM NOS ESPELHOS PLANOS 
 
Objetivo: Mostrar a formação de imagens nos espelhos planos e as suas       

características. 

 

Materiais:  

 

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Placa de vidro transparente 

• Taça drink acrílica 

• Pregador de roupas 

• Lanterna LED 

 

Procedimentos: 
 

1 -  Prenda o espelho com o pregador (vide figura abaixo) e coloque-o sobre 

o papel   milimetrado.  

 

 
 

2 - Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde você 

posicionou o espelho no papel milimetrado.   

3 - Faça a marcação de dois ou mais pontos em diferentes posições e 

distâncias em relação ao espelho, conforme mostrado abaixo: 
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4 - A seguir, coloque a taça drink em cada uma das posições marcadas e 

anote as distâncias entre ela e o espelho.  

5 - Retire o espelho e coloque em seu lugar a placa de vidro transparente.  

6 - Coloque a taça drink, novamente, em cada uma das posições, 

iluminando-a com a lanterna LED (vide figura abaixo). Marque o local de 

cada uma das imagens observadas. 

                        

 
7 - Meça a distância marcada de cada posição da imagem até a placa de 

vidro.  

Conclusão  
 

De acordo com o que foi observado, responda: 
 
1 – Para cada um dos pontos, as distâncias do objeto (taça drink) ao espelho e da 

respectiva imagem ao espelho foram iguais ou diferentes? 
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2 – Ao aproximar ou afastar o objeto (taça drink) em relação ao espelho, houve 

alteração no tamanho da imagem? 

 

3 – As imagens observadas encontravam-se antes do espelho, na superfície do 

espelho ou atrás do espelho? 

 

4 – As imagens formadas pelo espelho eram direitas ou invertidas em relação ao 

objeto (taça drink)? 
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TRANSLAÇÃO DE ESPELHOS PLANOS 
 
Materiais:  
 

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Placa de vidro transparente 

• Taça drink 

• Pregador de roupas 

• Lanterna LED 

Procedimentos: 
 

1 - Prenda o espelho com o pregador (vide figura abaixo)  e coloque-o sobre 

o papel milimetrado.  

 

               
 

2 -  Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde você 

posicionou o espelho no papel milimetrado. A seguir, marque três 

posições A, B e C conforme mostrado abaixo. 
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3 - Coloque o objeto (taça drink) em frente ao espelho e anote a distância 

entre ela e o espelho.  

4 - Sem mexer na posição do objeto (taça drink), substitua o espelho pela 

placa de vidro transparente.  

5 -  Ilumine o objeto (taça drink) com a lanterna LED e marque a posição da 

imagem observada. Em seguida, meça a distância entre essa imagem e a 

placa. 

6 - Mude o espelho para a posição “A” e anote a distância do deslocamento 

do espelho até a referida posição.  

7 - Substitua o espelho na posição “A” pela placa de vidro transparente. Em 

seguida, ilumine a taça drink e anote a distância da imagem formada até a 

placa. 

8 -  Repita os procedimentos 6 e 7 para as posições “B” e “C”. 

Conclusão  
 
  De acordo com as suas anotações, existe uma relação entre o deslocamento 

do espelho e o deslocamento da imagem?  Escreva qual é essa relação.  
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REFRAÇÃO DA LUZ e REFLEXÃO TOTAL 
 
Objetivos: - Mostrar o fenômeno da refração da luz em diversos tipos de incidência 

                 - Mostrar que o fenômeno da refração nunca ocorre separadamente do 

                   fenômeno da reflexão. 

                 - Mostrar o fenômeno da reflexão total 

 

Materiais:  

• Cuba de Acrílico 

• Laser Verde 

• Água  

• Óleo de Soja  

Procedimentos: 

 
1 - Encha a cuba de acrílico com água até, aproximadamente, a metade do 

seu volume.  

2 - A seguir despeje, lentamente, todo o óleo de soja na cuba com água. 

Aguarde por aproximadamente 5 min até que o sistema água-óleo esteja 

estabilizado. 

3  - Incida a luz do laser em cada uma das situações mostradas na figura 

abaixo: 

 

Nota: use a câmara do celular e fotografe cada uma das situações que você 

observou. 

 
Conclusão 

  

De acordo com o que foi observado em cada situação, responda: 

 

1 – No item “a” houve mudança de direção da luz emitida pelo laser ao passar do ar 

para o óleo e do óleo para a água? Justifique a sua resposta. 
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2 – No item “b” houve mudança de direção da luz emitida pelo laser ao passar do ar 

para o óleo e do óleo para a água? Na passagem entre quais meios ocorreu a maior 

mudança de direção (desvio)?   

 

3 – Sempre que você incidiu a luz do laser, a partir do óleo, ocorreu o fenômeno da 

refração? O que você observou de diferente? 

 

 

 

 

 

 

 


